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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 92 
Počet stránek příloh: 27 
Počet titulů v seznamu literatury: 30 
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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odbornýCh výrazů) 12 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 12 
Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

11 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 1 1 
Využití výzkumných empirických metod 1 1 
Využití praktických zkušeností 11 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 11 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 1 1 
Vyváženost teoretické a praktické části 1 1 
Návaznost kapitol a subkapitol 11 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 12 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 12 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Ovlivnila autora tvorba této práce jako učitele informačních technologií? 

Jak by podle autora asi dopadlo šetření informační a počítačové gramotnosti u učitelů na 
sledované škole v porovnání s šetřením žáků? 

Jak vnímají podle autora žáci samotný vyučovací předmět Informační a komunikační 
technologie? Je blíže jejich "přirozeným" zájmům? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce splnila stanovené cíle, podle kterých se měla zaměřit na informační a počítačovou 
gramotnost žáků z pohledu RVP ZV a samotné praxe. Autor pronikl do principů RVP ZV, 
jeho klíčových kompetencí a vzdělávací oblastí věnované informačním a komunikačním 
technologiím. 

Za nejcennější část práce považuji její empirickou část. Autor zde prokázal jistotu jak 
v používání odborné terminologie týkající se empirického výzkumu, tak ve využívání 
výzkumných metod. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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